
Zobacz ten e-mail w przeglądarce

Drogie Polk i!

Witamy w październiku,  który u nas będzie wypełniony kolorami,

dźwiękami,  zapachami i smakami wielu kultur.  Wszystko to w ramach

Festiwalu Kultur oraz organizowanego przez POLKĘ i fundację

Mandelaplein wielokulturowego spotkania przy wspólnym stole .

Zapraszamy was do poznawania nowych ludzi i światów,  do poszerzania

horyzontów.

Poza tym w ofercie POLKI jak zawsze Klub Książki i Taalcafé , a także spotkania

informacyjne dotyczące w tym miesiącu domowej administracji i pomocy

medycznej w opiece domowej. Nie zabraknie także warsztatów kreatywnych –

tym razem pod hasłem pro�laktyki i walki z rakiem piersi.

Miło nam poinformować,  że we wrześniu POLKA wzięła udział w

ogólnokrajowym kongresie Congrestival Sterke Sociale Basis,

organizowanym przez Movisie – narodowy instytut działający na rzecz

spójnego podejścia do kwestii społecznych.

W specjalnie na tę okazję przygotowanym � lmie,  którego główną

bohaterką jest nasza wolontariuszka Ania Sobczyk-Turek,  przedstawione

zostały działania naszej fundacji na rzecz wspierania polskich kobiet w

Hadze w ich wysiłkach na rzecz emancypacji i integracji z lokalnym

społeczeństwem.

Chcesz obejrzeć ten �lm? Kliknij tutaj!

Udział w tym kongresie to na pewno nobilitacja dla naszego centrum, a

także świetna okazja do zaprezentowania się jeszcze szerszemu gronu

specjalistów zajmujących się aktualnymi i ważkimi kwestiami życia

społecznego w Holandii.

A oto, co przygotowałyśmy dla Was w październiku:

Harmonogram na październik

Niedziela 2 października

13.00-17.00 Festiwal Kultur w Segbroek

Piątek 7 października

19.30 Klub Książki
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E-mail FACEBOOK

Piątek 14 października

Taalcafé – konwersacje po holendersku

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

18.30-19.30 Konsultacje z holenderskiego prawa pracy z FNV

20.00 Wsparcie asystenta domowego i pomoc medyczna w opiece domowej

Środa 19 października

19.00 Jak zarządzać własną administracją domową?

Piątek 21 października

18.30-21.00 Gotuj z sercem i poznaj nowych ludzi! Wielokulturowa kuchnia w

twojej okolicy

Piątek 28 października

Taalcafé – konwersacje po holendersku

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

20.00 Kobiety kobietom w walce z rakiem – warsztaty kreatywne

Przypominamy, że w naszym centrum przy wejściu wpisujemy

się na listę obecności. 

Uwaga:  Na niektóre spotkania w naszej siedzibie obowiązują

zapisy mailowo lub poprzez wysłanie wiadomości przez

Messenger na naszej stronie na Facebooku.

Niedziela 2 października,  godz.

13.00-17.00

Festiwal Kultur w

Segbroek

Potrawy z różnych kultur, tańce,

śpiewy i inne atrakcje dla dzieci i

dorosłych. Serdecznie zapraszamy

na Festiwal Kultur w naszej

dzielnicy! 

Wraz z innymi organizacjami reprezentującymi różne grupy etniczne

zamieszkujące Segbroek zabierzemy Was w kolorową, wielokulturową podróż i

pokażemy innym to,  co najlepsze w naszej kulturze . Będzie okazja do

spotkania, lepszego wzajemnego poznania się i rozmowy. Jednym słowem

idealna propozycja na niedzielne popołudnie w gronie rodziny lub

przyjaciół.  Czekamy na Was!
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Adres:  Weigeliaplein,  Den Haag.  Wstęp wolny.

Link do wydarzenia

Piątek 7 października,  godz.  19.30

Klub Książki

Zapraszamy na kolejne spotkanie

Klubu Książki. Tym razem tematem

przewodnim będą rody królewskie,

sławni w ładcy,  mądre w ładczynie –

począwszy od starożytności aż  do

czasów współczesnych.  

Okazuje się, że chyba nie ma władcy, któremu nie poświęcono by chociaż jednej

książki: czy to biogra�i, romansu czy powieści historycznej. Porozmawiamy o

tych, które przeczytaliśmy i o tych, które dopiero chcemy

przeczytać. Serdecznie zapraszamy. 

Wstęp wolny,  kawa,  herbata i coś słodkiego gratis.

Facebook

Piątek 14 i 28 października

Taalcafé – konwersacje

po holendersku

Zapraszamy do udziału w Taalcafé –

konwersacjach po holendersku na

poziomie początkującym i

średniozaawansowanym.

W miłej atmosferze i pod czujnym okiem naszej wolontariuszki Carolien

będziemy wspólnie rozmawiać na bieżące i interesujące Was tematy.

18.00 Grupa początkująca (A1-A2)

19.00 Grupa średniozaawansowana (B1-B2)

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Facebook

Piątek 14 października,  godz.  18.30-

19.30

Konsultacje z prawa

pracy z FNV

Zapraszamy na indywidualne

konsultacje z prawa pracy w
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Wyśl i j  email FACEBOOK

Holandii, na których będzie można

sprawdzić swoją umowę o pracę,

omówić wyciągi z wypłat

(salarisstroken), skonsultować inne

problemy, z którymi borykasz się w

pracy, a także otrzymać informacje

dotyczące praw pracownika.

Konsultacje są bezpłatne,  a

prowadzi je dla Was Anna

Laczewska,  przedstawicielka holenderskich związków zawodowych FNV.

Uwaga:  liczba miejsc jest ograniczona.  Zapisy przez nasz Messenger na

Facebooku lub mailem: inschrijven@polkacentrum.nl.

Piątek 14 października,  godz.  20.00

Wsparcie asystenta

domowego i pomoc

medyczna w opiece

domowej

Czujesz, że tracisz kontrolę nad swoim

życiem, a piętrzące się kłopoty

spędzają Ci sen z powiek? A może tra� łaś w spiralę długów, dotknęło Cię

uzależnienie lub przewlekła choroba, doznałaś wypadku i potrzebujesz domowej

opieki medycznej lub odpowiedniego sprzętu do rehabilitacji? Widzisz, że masz

kon�ikt z nastolatkiem i czujesz, że sama nie dasz rady wyjść na prostą? 

Być może wsparcie asystenta domowego pomoże Ci zde� niować problemy

i im zaradzić lub – w zależności od potrzeb – będziesz mogła otrzymać

opiekę medyczną w domu.  

Naszymi gośćmi będą pracownice organizacji opieki zdrowotnej HWW zorg

w Hadze,  Natascha Bronsgeest i Dieuwertje Verhage , które przybliżą nam

powyższe formy wsparcia domowego i opowiedzą, gdzie i jak się o nie ubiegać.

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski. Wstęp wolny.

Facebook

Środa 19 października,  godz.  19.00

Jak zarządzać w łasną

administracją domową?

Zapraszamy na kolejne spotkanie w

ramach szkoleń dotyczących

radzenia sobie z w łasnym

budżetem.  Tym razem dowiemy się:
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Zarezerwuj miejsce! FACEBOOK

Napisz email FACEBOOK

Jakie są korzyści płynące z umiejętności radzenia sobie z własną

administracją

Które dokumenty należy zachować i jak długo

Jak radzić sobie z cyfrowymi informacjami od rządu oraz organizacji

pozarządowych

Jak czytać listy bez dobrej znajomości języka niderlandzkiego

Jak wybrać (obowiązkowe) ubezpieczenie OC dla osób prywatnych i

ubezpieczenie wyposażenia mieszkania.

Szkolenie poprowadzi specjalista ds.  budżetu i pomocy � nansowej z gminy

Haga (spotkanie będzie tłumaczone na język polski). 

Ukończenie szkolenia uprawnia Cię do dodatkowych 4 bezpłatnych,

indywidualnych konsultacji dotyczących zarządzaniem Twoimi domowymi

� nansami z pracownikiem socjalnym, Anią Gołębiowską .

Liczba miejsc ograniczona.  Zapisy przez nasz Messenger na Facebooku lub

mailem: inschrijven@polkacentrum.nl.

Koszt:  10 euro.  

Piątek 21 października,  godz.  18.30-

21.00

Gotuj z sercem i poznaj

nowych ludzi!

Wielokulturowa kuchnia

w twojej okolicy

POLKA i projekt "Ty,  ja,  razem

tworzymy Transvaal"  Fundacji Mandelaplein łączą siły,  aby połączyć kobiety

z sąsiedztwa!

Chcesz spróbować nowych smaków i nieznanych Ci potraw? Chcesz poznać

bliżej ich autorki, porozmawiać z nimi, delektując się jednocześnie pysznym

jedzeniem, które na tę okazję przygotowały? Dołącz zatem do naszego

wielokulturowego stołu,  do którego wraz z nami zasiądą inne,  ciekawe

świata i ludzi mieszkanki naszego miasta!

Uwaga:  aby wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, należy zabrać ze sobą

domowe danie (dla minimum 4 osób), którym chciałabyś podzielić się z

innymi i które symbolizuje Twoją kulturę. Na każdą uczestniczkę czeka

niespodzianka!

Zapisy przez nasz Messenger lub mailem na inschrijven@polkacentrum.nl.

Uwaga: liczba osób ograniczona, a zatem kto pierwszy, ten lepszy!

Adres:  Buurtkantine Transvaal,  Colensostraat 2,  2572 NR Den Haag.
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Zapisz się ! FACEBOOK

Piątek 28 października,godz.  20.00

Kobiety kobietom w

walce z rakiem –

warsztaty kreatywne

Październik jest miesiącem

pro� laktyki i walki z rakiem piersi.

Choroba może dotknąć każdą z nas,

więc ważne jest, by regularnie badać się i okazywać sobie nawzajem wsparcie w

zmaganiach z rakiem. I my chcemy do tego dołożyć cegiełkę!

Dlatego zapraszamy na warsztaty kreatywne,  podczas których pod

czujnym okiem Agaty Sobiech będziemy tworzyć turbany onkologiczne.

Zostaną one przekazane charytatywnie pacjentkom onkologicznym.

Jeśli masz ochotę kreatywnie spędzić wieczór i w dodatku podarować coś od

siebie innym – dołącz do nas. To będzie nie tylko szycie, ale też okazja do

okazania solidarności i wsparcia chorym kobietom.

Zapisy przez nasz Messenger lub mailem na inschrijven@polkacentrum.nl.

Wstęp gratis.

Do zobaczenia w POLCE!

SHARE ON FACEBOOK SHARE ON TWITTER FORWARD EMAIL

Polka - Centrum voor Poolse Vrouwen

Regentesseplein 148

2562 GR Den Haag

The Netherlands

info@polkacentrum.nl

Otrzymujesz ten e-mail ponieważ jesteś na liście

subskrybentów, aby się wypisać,  kliknij poniżej:

Usuń z listy
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